SMYRNA ANTİK KENTİ
KAZI, ARAŞTIRMA VE RESTORASYON PROJESİ
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KAZI-ARAŞTIRMA-KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

2007 yılında başlanan Smyrna Antik Kenti Kazılarının 2011 yılı itibariyle 5. Kazı Sezonu’na
girilmiştir.

2007-2008 Kazı Sezonları
2007-2008 Kazı sezonlarında agora avlu sondajları, Bazilika 4. Galeri, Mozaikli Yapı ve
Bouleuterion kazıları yapılmış, paralelinde Mozaikli Yapı mozaik döşemi ve Bazilika Grafiti
konservasyon çalışmaları sürdürülmüştür. Bu dönem kazılarında ilk kez Antik Smyrna’nın
Bouleuterion yapısı tanımlanmıştır. Bouleuterion yapısı tanımlanmıştır.

2008

2009-2010 Kazı Sezonları
2009-2010 Kazı sezonlarında önceki kazı noktalarındaki çalışmalara paralel olarak Agora’nın
hemen batısındaki Batı Alan’da Roma Hamamı tespit edilmiş ve bu noktada da kazı çalışmalarına
başlanmıştır. Böylece ilk kez Antik Smyrna’nın kaynaklardan çok sayıda olduğunu bildiğimiz Hamam
yapılarından birine ulaşılmış oldu.

2010

Bouleuterion yapısında kazı çalışmaları sonlanmamış olmakla birlikte, yapının 178 depremi
sonrasında inşa edildiği ve iki evreli olduğu tespit edilmiştir. 450 oturma kapasitesine sahip olan
meclisin 7. yüzyılın başlarına kadar kullanıldığı düşünülmektedir. Aynı anda projelendirildiği anlaşılan
Mozaikli Yapı’nın ise 35x30 m boyutlarında, 5 galerili plan özelliğine sahip olduğu ve tümüyle mozaik
döşeme sahip bulunduğu anlaşılmıştır. Her iki yapıda da Osmanlı dönemi yapılaşmalarının büyük
zarar verdikleri izlenmiştir.
Bu sezonlarda Kadifekale’de de kazı çalışmalarına başlanmıştır. Bu mevkideki çalışma
noktalarından ilkini güney surların ortaya çıkarılması olmuştur. Çalışmaların geldiği son noktada 50
mlik bir bölümde Helenistik dönem bosajlı sur temelleri açığa çıkarılmış ve bu bölümdeki surun
oldukça tahrip olduğu ve blokların ikincil kullanım için taşındıkları görülmüştür. Kadfekale’deki ikinci
çalışma noktası Şapel/Mescit olarak bilinen kalıntılar olmuştur. Buradaki kazı çalışmaları ile ortaya
çıkarılan yapının kare planlı harim kısmı ve mihrabı ile bir mescit olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Yapı
analizi, yapının konumu ve ortaya çıkan taşınabilir objeleri nedeniyle yapının Kale Mesciti olarak
Türklerin İzmir’de tesis ettikleri ilk ibadet yapılarından biri olabileceği değerlendirmesi yapılmıştır.
Kadifekale’deki üçüncü çalışma noktası Sarnıç yapısı olmuş, yapının iç ve dış temizliği yapılmıştır.
Son iki sezondaki çalışma mevkilerinden biri de Basmane’de yapılan kazılar olmuştur. Basmane’de
Altınpark ve Şifa Parsellerinde yapılan kazı çalışmaları ile ilk kez konutlara ulaşılmıştır. Özellikle
Altınpark kazılarında iki Roma konutu açığa çıkarılmıştır. Aynı alanda Sur dışı Roma yolu tespit edilmiş
ve bu yolun kent içindeki antik Roma caddesi ile örtüşen Anafartalar Caddesi’nin devamı olduğu ve
Yeşildere üzerinde tespit edilen Roma Köprüsü’ne kadar düzgün bir hat halinde ulaştığı anlaşılmıştır.
Bu düzgün hattın Helenistik dönemde kentin ilk planlandığı aşamada projelendirildiği öngörülmüştür.
Mevcut yol aksı üzerindeki köprü Kurul tarafından tescili yapılmıştır. Basmane kazıları gelir seviyesi
yüksek Smyrnalıların ikamet ettikleri mevki olarak yorumlanmıştır.
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